
(CRC)کمیسیون تغییر ناحیه بندی شهرستان لس آنجلس، متشکل از شهروندان 
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رویکرد تغییر ناحیه بندی شهرستان لس آنجلس

رویکرد گذشته

ه بندی هیأت ناظران شهرستان لس آنجلس یک کمیتۀ تغییر ناحی▪

(BRC ) واند نقش مشاوره ای داشت، که بتتعیین می کرد که فقط

.  تغییرات پیشنهادی مرز بندی را مطالعه و بررسی نماید

، آنها را هیأت نظارت می توانست پیش از تعیین ناحیه بندی نهایی▪

.  بازبینی نماید

یا در نسبت به هیأت ناظران کالیفرنجدید رویکرد 
2016

شهروندان تشکیل کمیسیون تغییر ناحیه بندی متشکل از ▪
10ناحیۀ تحت رسپرستی برای 5جهت طرح ریزی مرزبندی 

سال آینده

از تاثیر هیأتمستقل▪

نمایانگر تنوع شهرستان به نحوی معقوالنه▪
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ناحیۀ تحت سرپرستی 5
با مرزبندی جدید



ارزش های ما

.  تا بتوانیم به تمامی مولفه های شهرستان لس آنجلس خدمت کنیمما در قبال این فرآیند و یکدیگر مسئول هستیم: مسئولیت

.  ما متعهد به حفظ شفافیت در تمامی جنبه های تغییر ناحیه بندی هستیم: شفافیت

ن مرزبندی ما در کردار خود با دقت، منصف و بی طرف هستیم و فعاالنه در مقابل تاثیرات ناروا در راستای تعیی: بی طرفی
.  عادالنۀ نواحی تحت سرپرستی مقاومت خواهیم کرد

.  ما در کردار خود صداقت، راستی، اخالق، پایبندی به اصول، احترام، و اخالق حرفه ای را رعایت می نماییم: راستی

از مسیر ما در تالشیم حس حقیقی تعلق را ایجاد کنیم و موانع بالقوه را با تالش هدفمند، آگاهانه و موثر: شمول و برابری
.  دربرگیری، مشارکت و بازخورد جامع همگان بزداییم
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چرا تغییر ناحیه بندی مهم است
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جدید در سطح محلی، تغییر دوره ای ناحیه بندی و کشیدن مرزبندی▪
:در موارد زیر حائز اهمیت است

تعادل مجدد جمعیت نواحی▪

حصول اطمینان از انعکاس عادالنۀ تنوع جمعیتی شهرستان از▪
سوی هیأت ناظران

اشندطراحی نواحی به نحوی که از نظر جمعیتی تقریبا برابر ب▪

رأی دادن به سرپرست مورد نظر خود▪

امکان رأی دادن به سرپرست مورد نظر خود▪



هم چرا تغییر ناحیه بندی م

است؟ 

ای هیأت ناظران باید نسبت به ترجیحات و نیازه▪
ن پاسخگو باشند :ساکنیر

یسیاستهای عمومی جهت ارتقای کیفیت زندگ▪

خدمات ارائه شده و منابع اجتماع شما▪

بهداشت عمومی و مراکز بهداشت عمومی▪

خدمات اجتماعی عمومی ▪

کالنتری▪

خدمات شهری در مناطق غیررسمی و ▪
شهرهای قراردادی

و بسیاری خدمات عمومی دیگر …▪
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نواحی تحت سرپرستی فعلی

برآورد جمعیت رسشماری ایاالت متحده،

(V2019)، 2019جوالی 1
10,039,107
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10:شهرستان ایاالت متححدهپر جمعیت ترین 

جمعیت کالیفرنیا %25میلیون نفر که شامل 

.می گردد

ایاالت متنوع ترین شهرستانهای یکی از 

متحده از نظر قومیت ها 

منطقۀ غیررسمی100شهر و بیش از 88

میلیون نفر سکنه، 4شهر لس آنجلس با 
.  دومین شهر پر جمعیت

ناحیۀ 5شهرستان لس آنجلس همچنان دارای 

ری هرگونه تغیی). تحت سرپرستی خواهد بود

.(نیازمند تایید رأی دهندگان خواهد بود



خطها را کجا بکشیم؟ 
21534§، قانون انتخابات کالیفرنیا 52U.S.C.§10301قانون اساسی ایاالت متحده، 

تعیین جمعیت نسبتا برابر▪

تا سال یک بار، الزم است خطوط نواحی از نو کشیده شود10هر ▪

.  اندازۀ نواحی دوباره با هم برابر شود

ایاالت متحده2020بر اساس داده های سرشماری ▪
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آیندۀ خود را 

شکل دهید

داز اینجا آغاز کنی> 

سرشماری 

2020
ایاالت متحده



نمونۀ مقابل نشان 
می دهد که با تغییر 

ناحیه بندی حق رأی 
اقلیت چگونه از بین

.  می رود

جمعیت ¼اقلیت ها تنها 

.این نواحی را تشکیل می دهند
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فرصتی برابر به گروه های قومی و نژادی بدهید



نمونۀ مقابل نشان می دهد 
که با تغییر ناحیه بندی

چگونه می توان به 
اجتماعات امکان انتخاب 

کاندیدای موردنظر خود را
.  داد
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این ایالت را ¾اقلیت ها فقط 

. تشکیل می دهند

.  ایداگر امکان ایجاد اکثریت وجود داشته باشد، قانون حقوق رأی، انجام آن را الزامی می نم



خطها را کجا بکشیم؟ 

تمام قسمتهای یک ناحیه را به هم متصل نمایید▪
(مجاورت جغرافیایی)

جمعیت های نزدیک به هم را هنگام کشیدن نواحی▪
(مناطق متصل به هم)کنار نگذارید 

ت یکپارچگی جغرافیایی شهرها، محالت و اجتماعا▪
دارای گرایشات یکسان را حفظ نمایید 
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ارند و به یک اجتماع دارای گرایشات یکسان، یک جمعیت متصل به هم است که عالیق اجتماعی و اقتصادی یکسانی د

ان، اجتماعات دارای گرایشات یکس. جهت نمایندگی موثر و عادالنۀ آنها، الزم است در داخل یک ناحیه قرار بگیرند
.  ارتباطاتی با احزاب سیاسی، متصدیان یا کاندیداهای سیاسی دارند

غیر مجاور هم جوار

متصل به هم غیر منظم پراکنده



خطها را کجا بکشیم؟ 

ما جایی ش–از جانبداری پارتیزانی خودداری کنید ▪

خط می کشید حائز اهمیت است
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حوزه 50

قرمز% 60

آبی% 40

ناحیه 5

ناحیۀ آبی 5

ناحیۀ قرمز 0

دآبی پیروز می شو

ناحیه 5

ناحیۀ قرمز 3

ناحیۀ آبی 2

قرمز پیروز می شود



کاری که شما 

می توانید انجام 

دهید

:  برای تغییر ناحیه بندی ثبت نام نموده و مشارکت نمایید▪
https://redistricting.lacounty.gov

سایرین را تشویق به مشارکت نمایید▪

از نظر جغرافیایی aبا اجتماعات دارای گرایشات یکسانی که ▪
متمرکز هستند همکاری نمایید

یه بندی با ساکنین و سایر سازمان ها جهت ارائۀ نقشه های تغییر ناح▪
همکاری کنیدبه منظور در نظر گرفتن آنها CRCبه 

موم جهت استفادۀ عرایگانشهرستان لس آنجلس نرم افزار نقشۀ ▪
.  در این تابستان ارائه می دهد

https://redistricting.lacounty.gov/


اعضای کمیسیون ما
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، مدیر مشترک(Daniel Mayeda)دنیل ماییدا 

، مدیر مشترک (Carolyn Williams)کارولین ویلیامز 

، (Priscilla Orpinela-Segura)پریسیال اُرپینال سگورا 

عضو کمیسیون

Hailes)هایلیس سوتو  Soto)عضو کمیسیون ،

Saira)سایرا سوتو  Soto)عضو کمیسیون ،

، عضو کمیسیون(Brian Stecher)برایان استچر 

، عضو کمیسیون(John Vento)جان ونتو 

Doreena)درینا وانگ  Wong)عضو کمیسیون ،

، عضو کمیسیون(Jean Franklin)جین فرانکلین 

، عضو کمیسیون(David Holtzman)دیوید هلتزمن 

، عضو کمیسیون(Mary Kenney)ماری ِکنی 

، عضو کمیسیون(Mark Mendoza)مارک مندوزا 

Apolonio)آپولونیو مورالس  Morales)عضو کمیسیون ،

، عضو کمیسیون(Nelson Obregon)نلسن اوبرگان 
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https://redistricting.lacounty.gov: ثبت نام کنید

:و جلسات علنی شرکت کنیدCRCبه طور مجازی در نشست های 

https://us02web.zoom.us/j/82726060927

:گوش دهیدتماس بگیرید و 

#0927 2606 827: ، این شماره را وارد کنید900-9128 (669)

:  مشاهده کنیدYouTubeو جلسات علنی را در CRCنشست های 

https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/

:  نظرات نوشتاری خود را از طرق زیر ارسال کنید

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/

Los Angeles County CRC, P.O. Box 56447, Sherman Oaks, CA 91413: با نامه

https://redistricting.lacounty.gov/
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/


شهرستان لس آنجلس CRCکارکنان 

مدیرعامل 

(  .Gayla Kraetsch Hartsough, Ph.D)دکیی گیال کری    چ هارتساگ 
(818) 907-0397

ghartsough@crc.lacounty.gov

CRCکارکنان 

ی دانشگاه جنوب کالیفرنیا (ِل . تای وی (  Thai V. Le)دانشجوی دکیی
، خط مشی عمویم و پشتیباین ف تن سامانۀ اطالعات جغرافیایی

(  Carlos De Alba)کارلوس ِد آلبا 
ی ، رسانه و دربرگیر مشاور بازاریایی

مشاورۀ حقوقی مستقل

 
 
(Holly O. Whatley)واتیل، سهام دار اسکوایر . هایل ا

(Pamela Graham)پمال گراهام، مشاور ارشد اسکوایر 

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC 790 E. 
Colorado Blvd., Suite 850

Pasadena, CA 91101-2109
5700-542 (213):تلفن

5710-542 (213): دورنگار
hwhatley@chwlaw.us
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